
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/11 «Про районний 
бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради від 25.10.2019 №35/1 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 
2019 рік» 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ 0217367 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості», що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № ^ 52_

В. о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
від ґ < -(у 2 0  {9  №
(найменувашм головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Л_ 02_______________ __ _ ___ ___ ___Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(ЮІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_______ _ __ ______Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217367 7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості»

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4 29000 гривень, у тому числі із загального фонду -  0 гривень та спеціального 
фонду -  429000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
Закон України від 23.11.2018р. № 2629 - VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ МФУ № 608 від 17.05.11 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року N 13;
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.05.2019 № 124 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 
2019 року №101»;



Рішення Новопсковської районної ради «Про затвердження районної' програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки» № 26/2 від 
12.11.2018 р.;
Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»;
Рішення Новопсковської районної ради від 18.07.2019 року № 33/4 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 
на 2018-2019 роки;
Рішення Новопсковської районної ради від 19.09.2019 року № 34/3 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 
на 2018-2019 роки»;
Рішення Новопсковської районної ради від 25.10.2019 року № 35/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 
«Про районний бюджет на 2019 рік»;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання інвестиційних проектів, розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення шляхом забезпечення рівного 
доступу до медичних послуг належної якості

8. Завдан н^бюджетноі_п£ограм и:
№ з/п Завдання

1 Придбання предметів довгострокового користування (телемедичного обладнання) для надання первинної медичної допомоги та 
передавання медичної інформації

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню первинної 

медичної допомоги дистанційно за місцем 
проживання (перебування)

0 429000 429000

• Усього 0 429000 ' 429000



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки

0 429000 429000

Усього 0 429000 429000

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальнії 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на забезпечення телемедичним 
обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я 
у сільській місцевості, в тому числі:

грн Кошторис

0 429000 429000

-за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджет}7

0 396000 396000

- за рахунок співфінансування бюджетів селищних та 
сільських рад 0 33000 33000

2 продукту
кількість комплектів телемедичного обладнання:

комплект

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
України від 30.05.2019 № 
124 «Про внесення змін до 
наказ}- Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
України від 19 квітня.2019 
року №101»

0 4 4
в тому числі кількість комплектів телемедичного 
обладнання, яке планується придбати з врахуванням 
співфінансування бюджетів селищних та сільських 
рад

0 3 3

3 ефективності
середня вартість одного комплекту телемедичного 
обладнання, в том-, числі: грн Розрахунок 0

_ |
110000 110000



- за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

грн
Розрахунок

0 99000 99000

- за рахунок співфінансування бюджетів селищних та 
сільських рад грн

Розрахунок
0 11000 11000

4 якості
відсоток забезпеченості телемедичним обладнанням % Звітність 0 75,0 75,0

^ Н Н Д
Перший заступник голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області; . ' 
в.о. голови Новопсковської районної держаї 
адміністрації Луганської області

\с о
ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації

фінансів
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прі звище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів ЛЬ 1209 від 29.12.2018


